Πολιτική Cookies
Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.
Πολιτική Cookies.
1. Cookies.
1.1. Χρησιμοποιούμε cookies για να συλλέξουμε πληροφορίες, αποκλειστικά για τους
σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.
1.2. Τι είναι τα cookies; Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με τη μορφή πολύ
μικρού αλφαριθμητικού κειμένου, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, κατόπιν δικής
σας έγκρισης, βοηθώντας στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Τα
cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.
1.3. Δυνατότητα opt-out.
1.3.1. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού αποδέχονται αυτόματα και
συλλέγουν τα cookies. Ωστόσο, μπορείτε να προβείτε στις αντίστοιχες ρυθμίσεις
έτσι ώστε ο webbrowserνα δέχεται όλα τα cookies ή να απορρίπτει όλα τα cookies ή
να σας ειδοποιεί όταν έχει οριστεί ένα cookie. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις ασφαλείας
του προγράμματος περιήγησης ιστού σας, ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να
απορρίψετε όλα τα cookies. Αν απορρίπτετε όλα τα cookies , ενδέχεται να μην
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την σιτοσελίδα.
1.3.2. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις
του φυλλομετρητή (browser) σας ή πώς θα αποκλείσετε ή διαχειριστείτε τα cookies
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org.
1.4. Ποια Cookies χρησιμοποιούμε και γιατί;

Για στατιστικούς σκοπούς χρησιμοποιούμε GoogleAnalyticscookies, προκειμένου
δηλαδή να καταλάβουμε πώς οι χρήστες επισκέπτονται και περιηγούνται στην
ιστοσελίδα μας και για να αναγνωρίσουμε τους τομείς στους οποίους απαιτείται
βελτίωση λ.χ. πλοήγηση. Τα δεδομένα που συλλέγονται τυγχάνουν επεξεργασίας κατά
τον τρόπο που δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του χρήστη. Η GoogleInc. αποκαλύπτει
αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους μόνο στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο. Για να
εξαιρεθείτε (opt-out ) από το GoogleAnalyticsεπισκεφθείτε το :
Google Analytics Opt-out Browser Add-on
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιούμε και
τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε στον κατωτέρω πίνακα :
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1.5. Για την ασφαλή πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, ο Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. συμμορφώνεται με την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58/EΚ σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων
και ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/136/EΚ.
1.6. Για τη χρήση των cookies η προηγούμενη συναίνεσή σας είναι απαραίτητη. Εξαίρεση
από αυτόν τον κανόνα θα είναι μόνο cookies που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της
ιστοσελίδας ( λειτουργικά cookies) και είναι απαραίτητα για την εμφάνιση και την
αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας στον υπολογιστή σας. Με την αποδοχή των
Όρων Χρήσης του «Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.» , αυτής της Πολιτικής και του μηνύματος που αφορά
στα cookies θεωρούμε ότι έχετε συγκατατεθεί στη χρήση cookies όπως παραπάνω.
1.7. Log Files.
Λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας, ο server (διακομιστής) μας καταγράφει σε ειδικό αρχείο (log file) τη
διεύθυνση IP σας, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμα και αν δεν είμαστε σε θέση
να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό.
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Πέραν αυτού, τα αρχεία καταγραφής μας βοηθούν να καταγράψουμε επίσης πληροφορίες
σχετικά με τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που
χρησιμοποιείτε και άλλες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική σας επίσκεψη, όπως τη
διεύθυνση URL από την οποία καταλήξατε στο Lawspot, την ημερομηνία και την ώρα της
επίσκεψή σας.
Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται αποκλειστικά για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα
(10 ημέρες) προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και
υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε
κίνδυνο τη διαθεσιμότητα , τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των
αποθηκευμένων ή διαβιβαζομένων δεδομένων ( π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνηση
υπηρεσίας»).

Ρυθμίσεις cookies:
Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της εμπειρίας σας.
Απαραίτητα cookies:
Κάποια cookies είναι απαραίτητα για τη βασική λειτουργία του ιστοτόπου. Η ιστοσελίδα δεν θα
λειτουργεί κανονικά χωρίς αυτά τα cookies και για αυτό το λόγο είναι ενεργοποιημένα εξ αρχής.
(μόνο αυτό για τη γλώσσα….)
Cookies για στατιστικά / επιδόσεων:
Cookies για στατιστική ανάλυση επισκεψιμότητας ιστοσελίδας, τρίτου μέρους, και για την
καλύτερη λειτουργικότητά της. Μας βοηθούν να κατανοήσουμε και να βελτιώσουμε την
ιστοσελίδα μας βασισμένοι στη χρήση που κάνουν οι επισκέπτες μας.
(όλα τα υπόλοιπα, τα οποία πρέπει by default να είναι ανενεργά. Για τα cookies των
social, προτείνω εκεί που θα πατάει ο χρήστης για να κάνει κοινοποίηση να του βγαίνει
μήνυμα : «ενεργοποιήστε τα cookies επιδόσεων»).
Cookies για marketing:
α.- Cookies που σας επιτρέπει/ βοηθάει να κάνετε share η σελίδα μας στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης
β.- Cookies για ενέργειες marketing τα οποία χρησιμοποιούνται για να παρακολουθήσουν την
επισκεψιμότητα του χρήστη με σκοπό να του εμφανίσουν σχετικές διαφημίσεις. (youtube)
(τα cookiesτου youtube). Και για τα κοινωνικά δίκτυα ( κοινοποίηση σελίδας)

